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ENDERROC DE CAL PERRUCA,
AL COSTAT DE L’AJUNTAMENT

el nou camp de softbol ja
és una realitat

Foto aèria de
l’Estadi
Municipal
de Beisbol

Edifici de Cal
Perruca, a
l’esquerra de la
Casa de la Vila

L

U

n cop finalitzada la construcció d’un nou camp de
softbol (de gespa artificial i apte per a competicions
internacionals) a l’Estadi Municipal de Beisbol, la remodelació d’aquesta instal·lació esportiva continuarà en una
segona fase amb la reconstrucció del túnel de batuda, que
es preveu dur a terme durant l’any 2013. Després es farà
un mur perimetral, la reforma de les grades i la construcció
de nous vestidors, dutxes i dependències auxiliars.

’Ajuntament va començar a finals de novembre l’enderroc de l’edifici de Cal Perruca, a causa dels problemes estructurals que presentava. Els últims episodis de
pluja van agreujar l’estat de l’immoble. Les obres tindran
una durada de dos mesos i també preveuen l’aïllament de
les façanes laterals i la reposició del paviment de la plaça.
Per evitar l’impacte visual, el solar quedarà tapat per una
lona amb la imatge de la façana de l’edifici.

Avancen les obres del
carrer Francesc macià

la xarxa d’equipaments
ambientals, en construcció

Tasques de
millora a un
tram del carrer
Francesc Macià

C

ontinuen les obres de millora del carrer de Francesc
Macià, un dels principals eixos comercials i viaris de
Sant Boi. Ara es treballa en el tram comprès entre els carrers de Dídac Priu i Mossèn Antoni Solanas, que dóna continuïtat al procés de reurbanització. L’actuació urbanística es
prolongarà fins al primer trimestre de l’any vinent. L’objectiu
de la reforma és potenciar el comerç de la zona.

Obres a
Can Julià,
un dels 4
equipaments
ambientals

S

egueixen els treballs per posar en marxa la Xarxa
d’Equipaments Ambientals formada pels edificis de
Can Julià, Can Palós, l’Ermita de Sant Ramon i la Masia
de la Torre de la Vila. En els tres primers es realitzen en
l’actualitat obres d’adaptació perquè puguin obrir al públic
al llarg de 2013. La futura xarxa permetrà a la ciutadania
gaudir i conèixer millor la riquesa natural del municipi.

